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De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 maart
Het college besluit,
2013 een budget van € 1.806.194 beschikbaar gesteld
1. De door het schoolbestuur overlegde
voor de in het huisvestingsprogramma 2013 opgenomen
verantwoording van de renovatie SBO het Zilverlicht
renovatie van SBO het Zilverlicht (groot onderhoud,
voor kennisgeving aan te nemen, de gemeentelijke
maatregelen in het kader van de frisse school en
bijdrage definitief vast te stellen op € 1.806.194;
functionele aanpassing van het gebouw). Leerrijk!, het
2. Aanvullend de kosten van het herstel van de
schoolbestuur, heeft zelf als opdrachtgever/bouwheer
constructiefout ad € 6.625 en 50 % van de kosten
opgetreden. De gerenoveerde school is in oktober 2014 in van de verhuizing ad € 8.339 beschikbaar te stellen
gebruik genomen. Recent heeft het schoolbestuur de
en deze te dekken uit de reserve OHV via de
financiële verantwoording van het project ingediend. De
eerstvolgende kwartaalbegrotingswijziging 2015.
totale kosten van de renovatie bedragen € 1.985.496.
Tijdens de renovatie van de school werd door het
schoolbestuur gemeld dat er sprake zou zijn van een
constructiefout aan het dakbeschot. Herstel van
constructiefout is een voorziening die op grond van artikel
92 WPO/artikel 2 van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Waalwijk voor vergoeding
door de gemeente in aanmerking komt. Uit onderzoek
door een onafhankelijk deskundige is gebleken dat de
aantasting van het dakbeschot inderdaad aan te merken is
als een constructiefout. De herstelkosten ad € 6.625
komen dan ook voor vergoeding in aanmerking.
In het OOGO van 6 februari 2013 is met de schoolbesturen
afgesproken dat 50% van de verhuiskosten naar een
nieuwe tijdelijke en permanente voorziening door de
gemeente wordt vergoed. SBO het Zilverlicht heeft in het
kader van de renovatie twee keer moeten verhuizen (naar
tijdelijke huisvesting aan het Oranjeplein en vervolgens
weer terug naar het Rembrandtpark). Van de totale kosten
van deze verhuizingen (€ 16.678) komt € 8.339 voor
vergoeding in aanmerking.
Coming-Out Day vond voor het eerst plaats in 1988 in de
om de Regenboogvlag, tijdens de nationale ComingVerenigde Staten en wordt sinds 2009 in Nederland
Out Day, op de 11e oktober voor het stadhuis van
gehouden. De Kom-Uit-De-Kast-Dag, zoals we de Dag vrij Waalwijk te laten hijsen, waarbij het besluit direct
vertaald in het Nederlands noemen, wordt ook in ons land gerelateerd is aan artikel 1 van de Grondwet.
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gevierd op 11 oktober. Op Coming-Out Day wordt jaarlijks
aandacht besteed aan het moment waarop homo's,
lesbiennes, biseksuelen of transgenders openlijk voor zijn
of haar seksuele voorkeur uitkomen. In Nederland worden
diverse activiteiten georganiseerd door het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en door
homojongerenorganisatie COC.
Artikel 1 van de Grondwet is het eerste artikel in het
hoofdstuk van de grondrechten. Het artikel verwoordt het
gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. De
tekst van het artikel luidt als volgt: "Allen die zich in
Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet toegestaan."
Vanuit de Waalwijkse gemeenschap is het verzoek
ingediend om op zondag 11 oktober aanstaande de
Regenboogvlag voor het stadhuis te hijsen. Het college
erkent dat het samenvallen van de nationale ‘Coming-Out
Day' en de zondag voor een deel van onze inwoners op
bezwaren kan stuiten. Het college van Waalwijk verwacht
geen verstoring van de openbare orde en zondagsrust.

Uit adhesie naar de homogemeenschap van Waalwijk
wordt de Regenboogvlag tijdens de nationale Coming-Out
Day, op 11 oktober, voor het stadhuis van Waalwijk
gehesen.
B02.OOT Uitbesteden
De afgelopen maanden heeft de gemeente (in het
bedrijfsvoering team bijzonder team WijZ) kennis gemaakt met de
WijZ
administratieve bedrijfsvoeringstaken in het sociaal
domein. Deze taken zijn vele malen groter en complexer
dan vóór 1 januari 2015 in de Wmo. In het voorjaar
hebben wij onszelf de vraag gesteld of het niet efficiënter

Het college besluit,
• Een contract aan te gaan (2 jaar met Zorg Lokaal)
• Af te wijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid van de gemeente Waalwijk,
omdat er op dit terrein geen vergelijkbare partij is en
deze partij kan 1-1-2016 de diensten verlenen. Bij
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is (een groot deel van) deze taken uit te besteden aan een openbare aanbesteding is de datum van 1-1-2016
marktpartij (een specialist).
niet haalbaar.
• Het genoemde budget (structureel op jaarbasis
In de zomer van dit jaar hebben we hiervoor een
€100.000,-) over te hevelen van de deelbegroting
marktverkenning gedaan. Er zijn oriënterende gesprekken AWBZ/Wmo (kosten bedrijfsvoering) naar de
gevoerd met Zorg Lokaal. Deze partij verzorgt voor ruim
deelbegroting uitvoeringsorganisatie toegang
40 gemeenten de administratieve processen rondom de
transities ter dekking van deze uitvoeringskosten.
Wmo 2015 en Jeugdwet.
Wij adviseren u tevens af te wijken van ons inkoop- en
aanbestedingsbeleid door de opdracht direct te gunnen
aan Zorg Lokaal
Op grond van artikel 37 van het Reglement van Orde
hebben mevrouw I. Ruygt en de heer J. van Buul namens
D66 vragen gesteld over de herbeoordeling van de
indicaties van overgangscliënten.
De brief d.d. 26 augustus jl. is bijgevoegd, evenals de
concept-reactie.

Het college wordt geadviseerd om de vragen te
beantwoorden conform bijgevoegd concept.
B51.RNO Regeling eenmalige Op 20 november 2014 heeft de raad besloten een bedrag
financiële
van € 342.460 ontvangen voor de afschaffing van de
tegemoetkoming
WTCG en CER per 1 januari 2015 in te zetten voor een
chronisch zieken en collectieve ziektekostenverzekering voor de minima (CZM).
gehandicapten 2015 Deze regeling wordt in het kader van de bijzondere
Gemeente Waalwijk bijstand uitgevoerd. Daarnaast is besloten het ontvangen
incidenteel bedrag van € 139.200 in te zetten voor een
eenmalige compensatieregeling. Het bedrag van € 139.200
is ontvangen om eenmalig een gemeentelijke regeling
voor de afschaffing CER per 1 januari 2014 te treffen. De
gemeente heeft de beleidsvrijheid om deze regeling vorm
te geven. Er vindt een korting van 70% plaats. De oude
regeling kan alleen al om financieel technische redenen

Het college besluit,
- Kennis te nemen van de brief van mevrouw I.
Ruygt en de heer J. van Buul namens D66 d.d. 26
augustus 2015 inzake de herbeoordeling van de
indicaties van overgangsclienten;
- Tot een schriftelijke reactie gericht aan mevrouw
Ruygt en de heer van Buul, volgens bijgevoegd
concept.
Het college besluit,
1. De Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente
Waalwijk in te stellen.
2. De regeling zoals genoemd onder 1 uit te voeren
overeenkomstig het uitvoeringsplan Regeling
eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk.
3. Voor de regeling zoals bedoeld onder 1 komen in
aanmerking diegenen die in 2013 een vergoeding in
het kader van de CER of in 2014 een vergoeding in
het kader van WTCG hebben ontvangen en in 2014
ingeschreven stonden als inwoner van de gemeente
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niet 1:1 overgenomen worden.
Waalwijk. De bijdrage bedraagt € 75 per persoon.
Dit voorstel voorziet in deze eenmalige gemeentelijke
4. Voor de uitvoering van de regeling zoals bedoeld
compensatieregeling. Hierbij is eveneens het verwachte
onder 1 een bedrag van € 303.125 beschikbaar te
onderbenutte bedrag van € 192.000 betrokken van de
stellen, zijnde € 139.200 vanuit de post compensatie
uitvoering van de CZM in 2015. Voorgesteld wordt om de
afschaffing CER en een bedrag van maximaal €
bedragen van € 139.200 en € 192.000 te bundelen en in
192.000 vanuit de post overige zorgproducten voor
te zetten voor de Regeling eenmalige financiële
de collectieve ziektekostenverzekering voor de
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 minima.
Gemeente Waalwijk. Om de onbenutte middelen CZM
5. In 2015 onder het product armoedebeleid een
voor deze eenmalige regeling te kunnen inzetten is een
rekening openen “Regeling Eenmalige financiële
administratieve begrotingswijziging noodzakelijk omdat
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
deze middelen bestemd zijn voor de uitvoering van de
2015 Gemeente Waalwijk” en middels een
CZM en er nu eenmalig een deel van de middelen anders
administratieve begrotingswijziging de budgetten €
bestemd worden.
139.200 van de rekening compensatie afschaffing
CER (6615140/442301) en € 192.000 vanuit de post
De CZM is bedoeld voor mensen die voorheen of CER of
overige zorgproducten Wmo (deelbegroting nieuwe
een WTCG vergoeding ontvingen. Het voorzieningenpakket Wmo) 6670020/434399 toevoegen.
in de CZM is daarom gericht op mensen die voorheen een 6. Met ingang van begrotingsjaar 2016 conform het
CER- en/ of de WTCG vergoeding ontvingen. Het gaat in
raadsbesluit van 20 november 2014 de geoormerkte
deze regeling dus om dezelfde doelgroep. Er is geen
middelen voor de uitvoering van de collectieve
positief financieel advies afgegeven omdat de financieel
ziektekostenverzekering voor de minima in het kader
consulent van mening is dat er sprake is van de uitbreiding van de bijzondere bijstand via een afzonderlijke
van de doelgroep.
kostenpost te verantwoorden binnen de bijzondere
bijstand.
Om de middelen maximaal te goede te laten komen aan
7. De raad te informeren over de Regeling eenmalige
de doelgroep wordt de regeling door de gemeente
financiële tegemoetkoming chronisch zieken en
Waalwijk low cost uitgevoerd. Dat betekent dat er geen
gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk door middel
(complexe) inhoudelijke toetsing plaatsvindt. Er wordt
van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
gebruik gemaakt van de WTCG/CER bestanden van het
8. De WMO adviesraad te informeren over de
CAK. De gegevens worden geactualiseerd en moeten
Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming
aangevuld worden met de IBAN gegevens. Deze IBAN
chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente
gegevens worden door de WTCG/CER doelgroep digitaal
Waalwijk door middel van bijgaande concept brief.
aangeleverd. Het gaat daarbij om 3.975 personen die een
eenmalige financiële tegemoetkoming ontvangen van € 75
per persoon.
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De gemeente Waalwijk voert deze regeling in eigen beheer
uit. Het is een extra klus die naast het reguliere werk
wordt uitgevoerd. Als door onvoorziene omstandigheden
nodig is om tijdelijk administratieve ondersteuning in te
huren dan wordt voorgesteld hierin te voorzien om
daarmee de tijdige uitbetaling aan de doelgroep te
garanderen. Om deze reden wordt voorgesteld een bedrag
van € 5.000 te reserveren voor de inhuur van extra
administratieve capaciteit voor het verwerken van de
gegevens. De totale kosten voor dit voorstel bedragen €
303.125.
De Fractie van de PvdA heeft op 10 september 2015
schriftelijke vragen op grond van artikel 37 van het
Reglement van Orde gesteld met als titel “vervolg vragen
uitvoering van de cliëntenparticipatie binnen de
Participatiewet”.

In 2011 is de gemeente Waalwijk samen met
zorgaanbieders, woningcorporaties en de
welzijnsinstelling, gestart met het “Onderzoek geschikt
wonen”. Dit onderzoek omvatte een zicht op trends en
ontwikkelingen op het vlak van wonen met zorg, geeft
huidig en toekomstig te verwachten aanbod weer afgezet
tegen de normatieve behoefteontwikkeling. Eind 2011 zijn
de resultaten besproken met eerdergenoemde partijen en
belanghebbenden/inwoners. Het naar aanleiding daarvan
opgestelde 8-puntenplan is merendeels verwerkt in de
prestatieafspraken 2011-2014 van de gemeente met de
woningcorporaties. Actualisering van het onderzoek bleek
eerder nodig dan gedacht. Enerzijds door het onzekere

Het college besluit,
1. Kennis te nemen van de door de Fractie van de
PvdA gestelde schriftelijke vragen.
2. Tot een schriftelijke reactie gericht aan de Fractie
van de PvdA, waarbij antwoord wordt gegeven op de
gestelde vragen.

Het college besluit,
• De ‘Update Onderzoek geschikt wonen' en de
‘Stand van zaken zorgvastgoed en extramuralisering'
voor kennisgeving aan te nemen;
• In te stemmen met de voorgestelde aanpak ten
aanzien van de conclusies en/of actiepunten;
• De raad door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen van het
scheiden van wonen en zorg en tevens een passage
opnemen m.b.t. de huisvesting van vluchtelingen.
Brief i.o.m. portefeuillehouder aanpassen.
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economische klimaat en stagnerende bouw-activiteiten,
anderzijds zorgden ingrijpende wijzigingen in de AWBZ
ervoor dat intramuraal wonen nog maar voor weinigen is
weggelegd. Eind 2014 is het 8-puntenplan kritisch
geëvalueerd en, op basis van voortschrijdend inzicht,
veranderd in een 10-puntenplan, zoals in de Update van
het onderzoek (bijlage 1) is te vinden. Ook ontbrak het
aan een goed beeld van de (toekomstige) ontwikkelingen
in het zorgvastgoed en daar voorziet de ‘Stand van zaken
zorgvastgoed en extramuralisering' (bijlage 2) in.
Met bovenstaande onderzoeken en kennis kon ook
tegemoet gekomen worden aan de toezegging om de raad
te informeren over het ‘scheiden van wonen en zorg',
waarvoor een raadsinformatiebrief is opgesteld.
In de regio Hart van Brabant is op 17-09-2015 het
Het college besluit,
Regionaal Woonkader door het Portefeuillehoudersoverleg • In te stemmen met het Concept Regionaal
(Poho) ROV als concept vastgesteld. De definitieve
Woonkader,
vaststelling volgt pas in het Poho van 10 december a.s.
• Door middel van bijgaande raadsvoorhangbrief de
zodat in de tussentijd de gemeenteraden de gelegenheid
raad in de gelegenheid te stellen a. dit woonkader
krijgen om dit ‘opiniërend dan wel informatief' te
opiniërend te bespreken in de raadscommissie van 5
bespreken en hun bemerkingen aan hun
november a.s. of b. over het woonkader
portefeuillehouders ROV mee te geven. Zij kunnen de
bemerkingen in te dienen bij de griffier.
bemerkingen, indien gewenst, laten verwerken in het
- Raadsinformatiebrief i.o.m. portefeuillehouder
definitieve woonkader.
aanpassen.
In het regionaal woonkader stemmen de gemeenten in
Hart van Brabant hun woonbeleid onderling af. Het
regionaal woonkader komt nadrukkelijk niet in de plaats
van lokaal woonbeleid. Het agendeert thema's waarop de
gemeenten meerwaarde zien van samenwerking en vormt
de basis voor samenwerking bij de uitvoering. De
uitgangspunten die de gemeenten neerleggen in het
regionaal woonkader moeten uiteindelijk hun weg vinden
naar lokale woonvisies en ander lokaal beleid. Bedoelde
thema's zijn: betaalbaar wonen, samenwerken aan wonen
en zorg, investeren in een duurzame woningvoorraad en
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afstemmen van woningbouwprogramma's. Er zijn acht
uitgangs-punten neergelegd in het regionaal woonkader
(p. 18-21). Per punt is aangegeven welke onder-delen in
de uitvoeringsagenda een plek krijgen en op welk niveau
het uitgevoerd moet worden. De regiogemeenten nemen
deze uitgangspunten in acht bij het opstellen van lokaal
woonbeleid en het maken van afspraken met hun
samenwerkingspartners. Het regionale woonkader is een
groeimodel en een opmaat naar verdere samenwerking,
gericht op het kwalitatief afstemmen van de (lokale)
woningbouwprogrammering, gebruik maken van elkaars
kennis en ervaring en het benutten van schaalvoordelen.
Het woonkader is ook besproken in het Poho MO.
In de afgelopen periode heeft u meerdere besluiten
Het college besluit,
genomen (waaronder goedkeuring globale
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, met
exploitatieopzet, aangaan van de overeenkomsten,
dien verstande dat m.b.t. de exploitatieopzet geen
aanvraag voorbereidingskrediet, etc.). Nu de
financieel resultaat moet worden gemeld waarin de
voorbereidingen voor het project Raadhuisplein zo goed
raad wordt gevraagd om op basis van de
als afgerond willen we de raad vragen om de benodigde
exploitatieopzet ‘Raadhuisplein Sprang-Capelle' een
werkkredieten beschikbaar te stellen. Dat is noodzakelijk
werkkrediet van € 1.063.960,-- (exclusief BTW)
omdat wij voornemens zijn nog voor het eind van 2015 te beschikbaar te stellen voor dit project.
starten met het slopen en bouwrijp maken van de
opstallen van de gemeente en Casade zodat er begin
maart 2016 kan worden over gegaan tot levering aan
projectontwikkelaar Rialto. Rialto wenst in maart 2016 te
starten met de bouw van de supermarktblok (incl. 20
sociale huurappartementen voor Casade) en koerst op de
oplevering van de nieuwe Plus-Van Tilborgh supermarkt
voor de zomer van 2017.
In de exploitatieopzet zijn de meest relevante financiële
gegevens opgenomen. In exploitatieopzet wordt een
drietal bijdragen genoemd. Zo wordt een deel van de
grondopbrengst, namelijk € 300.000,-, als bijdrage
ingebracht t.b.v. het bouw- en woonrijp maken. Daarnaast
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worden er twee bijdragen van € 519.000,- (reeds
gevoteerd in 2012) en € 200.000,- uit respectievelijk de
'reserve leefbaarheid' en de 'reserve sociale woningbouw'
aangewend om te komen tot positief exploitatieresultaat
van € 36.040,-. Om deze gebiedsontwikkeling voortvarend
op te kunnen pakken verzoekt u de raad om op basis van
de exploitatieopzet ‘Raadhuisplein Sprang-Capelle' een
werkkrediet van € 1.063.960,-- (exclusief BTW)
beschikbaar te stellen voor dit project.
Wij vragen u in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
In de collegevergadering van 22 september 2015 hebt u
kennis genomen van de programmabegroting 2016 van de
gemeente Waalwijk en het daarbij behorend voorstel aan
de raad. N.a.v. uw besluit zijn de stukken aangepast.
Bijgevoegd zijn de begroting en het voorstel aan de raad.
In de begroting is een nieuwe bijlage toegevoegd. Het
betreft de m.i.v. de begroting 2016 verplichte indicatoren
die aan het eind van de paragraaf weerstandsvermogen
zijn vermeld. De bijlage waarin is vermeld welke
voorstellen/beleidsstukken in 2016 aan de raad zullen
worden aangeboden, is nog niet gereed. Deze wordt
nagezonden.
Volledigheidshalve vermelden wij ook op deze plaats de
financiële uitkomst van de begroting 2016.
2016 2017 2018 2019
Begrotingspositie (- = tekort) 5.000 -215.000 -28.000
27.000
In de begroting zijn de effecten van de meicirculaire 2015
verwerkt. Over de uitkomst van de septembercirculaire
wordt u in deze vergadering separaat geïnformeerd.

Het college besluit, in te stemmen met de
programmabegroting 2016 als het document dat ter
vaststelling aan de raad wordt aangeboden.
Overzicht toezeggingen niet als bijlage toevoegen.
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Aan de hand van de circulaire zijn de financiële
1. Voor 2015:
consequenties voor het huishoudboekje, t.o.v. de
De raad d.m.v. het najaarsbericht in kennis te stellen
meicirculaire 2015, voor de jaren 2015 en 2016 in beeld
van de consequenties die voor Waalwijk voortvloeien
gebracht. Een beperkt aantal taakmutaties wordt in
uit de septembercirculaire van het gemeentefonds, te
afwachting van de verdere voorstellen van de
weten: Een voordeel van € 241.000 en na het ramen
vakafdelingen voorlopig centraal geparkeerd. In week 40
van stelposten en oormerkingen is sprake van een
wordt hierover nader afgestemd met de budgethouders.
éénmalige meevaller van € 311.000.
2. Voor 2016 en volgende jaren:
De septembercirculaire 2015 geeft voor 2015 een bruto
De raad d.m.v. bijgevoegde concept-informatiebrief
voordeel van € 241.000 en een netto voordeel van €
te informeren over de uitkomsten van de
311.000 (na oormerkingen en stelposten). De effecten
septembercirculaire op de begroting, met dien
voor 2015 verwerken we, zoals gebruikelijk, via een aan te verstande dat de inleiding m.b.t. systematiek
bieden begrotings-wijziging bij het najaarsbericht.
Gemeentefonds naar de bijlage moet en in de brief
passage opnemen analoog aan de brief van de meiRelevant zijn in het bijzonder de netto-effecten t.o.v. de
circulaire m.b.t. de gevolgen voor de deelbegroting
begroting 2016.
jeugdzorg.
Op basis van de septembercirculaire zijn de afwijkingen,
3. Vertaling in de begroting 2016 conform de
na het afzonderen van de oormerkingen:
afspraak met de gemeenteraad te koppelen aan de
2016 V 374.000 2017 V 30.000 2018 V 638.000 2019 V
meicirculaire 2016.
732.000
In lijn met de door de raad gemaakte afspraak, wordt de
verwerking van de uitkomsten van de septembercirculaire
in de nieuwe begroting doorgeschoven naar de
aankomende meicirculaire.
Verdere toelichting is verwerkt in de bij dit advies
behorende raadsinformatiebrief, waarnaar ik verwijs. Voor
de financiële details wordt verwezen naar de bijlagen.
Bijgevoegd is nog een rapport, waarin de belangrijkste
punten uit de circulaire overzichtelijk zijn opgesomd. De
septembercirculaire is ter raadpleging bijgevoegd.

